
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 17 mai 2016                                                               nr.4/13(9/13)-XXV 
  
Cu privire la schimbarea destinaţiei şi reutilarea 
bunului imobil privat. 
     
      În temeiul art.4 alin.(1) lit.a) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.f) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 
„Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.306 
din 30.03.2000 „Despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării 
destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor”, examinînd cererea cet.Guslicov Eugeniu cu privire la 
schimbarea destinaţiei şi reutilarea bunului imobil privat, luînd în consideraţie avizul comisiei 
consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

 1. Se permite cet.Guslicov Eugeniu, domiciliat: or.Cahul, str.Strada Veche, 139/67, 
schimbarea destinației şi reutilarea bunului imobil privat – încăpere nelocativă, cu numărul 
cadastral 1701115.689.01.001, suprafaţa 95,8 m2, situat pe adresa: or.Cahul, str.F.Seliviorstov, 
40, nr.1, în spaţiu pentru prestarea serviciilor de alimentaţie publică. 
 2. Cet.Guslicov Eugeniu:        
 - să coordoneze schimbarea destinaţiei şi reutilare bunului imobil cu: arhitectul-şef al 
oraşului, serviciul reglementării regimului funciar şi cadastru, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia 
Situaţii Excepţionale, Agenţia Ecologică, ÎM „Apă-Canal” Cahul, SRL „Cahul-Gaz”, Reţelele 
electrice, ÎM Gospodăria Comunal-Locativă Cahul;   
 - să prezinte proiectul de reutilare a încăperii nelocative în spaţiu pentru prestarea 
serviciilor de alimentaţie publică, în conformitate cu cerinţele Regulamentului sanitar pentru 
unităţile de alimentaţie publică (Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.1209 din 08.11.2009) 
pentru coordonarea prealabilă;  

- să organizeze căile de acces pentru persoane cu dizabilităţi; 
- să amenajeze parcare auto. 

  3. Responsabil de monitorizarea executării prezentei decizii se desemnează arhitectul-şef al 
oraşului Cahul, dna Arsenii Rodica. 

4. Controlul în executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, 
dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru 
servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia 
mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Tatiana FULEA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

